
 
 

 
 

Hva må på plass for å gjennomføre FeriePULSE? 
Hva man faktisk trenger kommer an på flere ting som for eksempel hvor 
mange deltakere og hvordan man velger å organisere mat og transport.  
Noe av de nødvendige ressurser har dere kanskje tilgang på hos de ulike 
partnerne i form av lokaler, utstyr og tid hos ansatte. 
  
Med dette som utgangspunkt er det følgende ressurser som må løses lokalt: 
 
Mat, lokaler, utstyr og eventuell transport 
  
Lokaler  

o Grupperom (brass, treblås, slagverk, p-buzz, dans) 
o Større sal til fellesprøver (med gulvplass til å vise koreografi) 
o Pauseareal inne og ute der man kan tilby aktiviteter som flere 

kan ta del i 
o Tilgang til kjøkkenfasiliteter og område for matservering 
o Møte-/pauserom til stab 

  
Instrumenter 
Bruk det dere har, men det er flott med tilgang til: 

o Stortromme 
o Skarptrommer 
o Djember 
o Diverse småperkusjon til mange  
o Trommesett  
o Piano  
o (Teamet har med en del pBuzz og pCornetter). 

 
Noe trykksaker, småinnkjøp og leker 
Her kan det være smart å gi trivselsteamet et lite budsjett til å handle inn 
slik at de har litt samhandlingsaktiviteter å tilby deltakerne i pausen: 
tegnesaker, hoppetau, ball, materiale til å lage en vennskapsvegg. Vi kan 
også anbefale å gjøre avtale med lokale bua/utstyrssentralen om å få låne 
utstyr som egner seg som pauseaktivitet. 
 
Mat til deltakere og ledere 

o Enkel morgenmat til de som skulle trenge det 
o Lunch til alle deltakere og personell 
o Middag til personell 

 
Transport 
Organisere transport for deltakere som trenger hjelp til  
det for å kunne delta. 
 
 
 



 

 
 

Ressurspersoner 
 
Lokale lærerressurser, 3-5 lærere fra korps og kulturskole  
 
Ungdoms-assistenter/praktikanter, 3-5 ungdom som er med i 
undervisningen som støttespillere for lærere. De fungerer som bindeledd 
mellom musikalsk lederteam og trivselsteamet.  
 
Trivselsteam, 3-4 personer til å følge opp barn som strever med å følge 
undervisningen og til opplegg for alle i pausene. Dette kan være frivillige 
foreldre fra korpset, eller andre lag/ foreninger som for eksempel lokal 
frivillighetssentral, kommunalt personell for eksempel fra skole og fritid, 
den lokale ungdomsklubben osv.  
 
Kjøkken, 2-3 personer avhengig av hva slags mat og hvordan det 
organiseres. Dette kan være frivillige foreldre fra korpset, eller andre lag/ 
foreninger som for eksempel lokal frivillighetssentral, kommunalt personell 
for eksempel fra skole og fritid, den lokale ungdomsklubben osv.  
 
Prosjektleder med ansvar for logistikk / påmelding / informasjon. Delta i 
møter med NMF etter behov ønske. Må delta i fysisk FeriePULSE-opplæring. 
 
 

 
Opplæring 

Det avtales med hvert lokalsamfunn hvem som skal delta på fysisk 
FeriePULSE-opplæring. 

Noe digital opplæring blir gjort tilgjengelig for alle. 
Forberedelsesdagen lokalt er det ønskelig at alle ressurspersoner deltar på. 

 


